
 

 

P e r s b e r i c h t 
 
Zaterdag 30 augustus Amnestystand tijdens Cultureel Zomerfestival 
 

Steun Claudia Medina in haar strijd voor gerechtigheid 
 
Voorburg, 24 augustus 2014 
Aanstaande zaterdag 30 augustus is Amnesty Voorburg met haar stand aanwezig tijdens het 
Cultureel Zomerfestival, van 10.00 tot 16.00 uur, op het Koningin Julianaplein in Voorburg.  
Het Zomerfestival is de start van het culturele seizoen in Leidschendam-Voorburg. Amnesty 
voert dit keer actie voor Claudia Medina Tamariz uit Mexico. Deze Mexicaanse moeder werd 
ontvoerd, gemarteld en aangerand door mariniers. De daders zijn nooit gepakt. Amnesty vraagt 
om Claudia Medina te steunen door de petitie te ondertekenen. De ingezamelde handtekeningen 
gaan naar de autoriteiten in Mexico, om ervoor te zorgen dat er een onderzoek wordt ingesteld 
en de daders worden berecht. 
 
Claudia Medina: Gemarteld door mariniers 
Claudia Medina uit Mexico, moeder van drie kinderen, werd op 7 augustus 2012 midden in de nacht  
door mariniers uit haar huis gehaald. Ze werd geblinddoekt en met haar handen vastgebonden. Claudia 
zegt op een marinebasis gefolterd en aangerand te zijn. Twee jaar later is er nog steeds niemand 
verantwoordelijk gehouden voor haar ontvoering en mishandeling. 
 
Claudia werd ontvoerd omdat ze lid zou zijn van een gewelddadige bende. Ze kreeg elektrische 
schokken, werd geschopt, geslagen en aangerand. Vervolgens werd Claudia samen met andere 
gevangenen naar het kantoor van de federale aanklager gebracht. Daar werd ze geconfronteerd met 
het feit dat haar man en zwager ook waren opgepakt. Vervolgens werd Claudia ondervraagd en 
gedwongen een verklaring te ondertekenen die ze niet mocht lezen. ‘Als ze mij niet hadden gemarteld, 
zou ik de verklaring niet getekend hebben’, verklaarde ze. Claudia en de anderen werden aan de media 
gepresenteerd als een gevaarlijke en bewapende bende die de politie had opgepakt. 
 
Zes dagen later kwam Claudia Medina op borgtocht vrij en werden vrijwel alle aanklachten ingetrokken. 
Haar man en zwager zitten nog vast. Er is geen onderzoek gedaan naar de martelingen en 
mishandelingen die ze ondergingen. De daders zijn nog steeds niet verantwoordelijk gehouden. 
Amnesty International voert wereldwijd actie om ervoor te zorgen dat dit onderzoek alsnog wordt 
ingesteld en de daders worden berecht. 

 
Petitie voor gerechtigheid Claudia Medina 
Steun Claudia Medina in haar strijd voor gerechtigheid door het ondertekenen van de petitie. De petitie 
roept de Mexicaanse autoriteiten op om onafhankelijk onderzoek naar de folteringen te doen en de 
daders te berechten. Iedereen is van harte welkom om aanstaande zaterdag 30 augustus de petitie te 
ondertekenen tijdens het Cultureel Zomerfestival, winkelcentrum De Julianabaan, op het Koningin 
Julianaplein te Voorburg. Vrijwilligers zijn aanwezig om te informeren over Amnesty en de mensen-
rechten. Daarnaast kunnen bezoekers bij de stand terecht voor een Amnesty-goodiebag (op=op).  

 

Amnesty International 

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, die de naleving van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie 

gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog 

steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. 

Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.  

Meer informatie over Amnesty Voorburg vindt u op de site www.voorburg.amnesty.nl  Informatie over de 

campagne ‘Gebruik je macht’ vindt u op de site https://spoedacties.amnesty.nl/petitie/claudia/ 
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